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Mlsotkové a jejich interaktivní a zábavné představení plné laskomin. 

 

Mlsotkové nabízí ojedinělé interaktivní představení pro děti, ve kterém vysvětlí, že i mlsat se musí 

s mírou a co všechno se může stát, když budou děti baštit pouze čokoládičky a bonbónky. Zábavnou, a 

přitom edukativní show plnou písniček, tance, 

vtipných gagů i netradičních kouzel ocení nejen děti, 

ale také jejich rodiče (nebo paní učitelky a páni 

učitelé).  

Nechte se vtáhnout do děje společně s hlavními 

hrdiny - jahůdkou Jahů, kokosem Kokím a lesním 

skřítkem Mlaskošem, popletou a vtipálkem, jehož 

věčně mlsný jazýček zapříčiní nejednu vtipnou 

historku. 

     

 

3 důvody, proč si vybrat Mlsotky: 

1. Profesionalita a zkušenosti: vystoupení zajišťují profesionální herci  

2. Autorská tvorba: zpíváme písničky naživo, a navíc s vlastními texty i hudbou   

3. Individuální přístup pro všechny příležitosti: kulturní domy, divadla, obce, náměstí, festivaly, ale 

také na míru uzpůsobíme část vystoupení dle vašich představ (zakomponujeme přání pro 

oslavence, sladíme představení s tématem vašeho ŠVP nebo do představení umístíme vložit 

chytrý product placement) 

 

 

 

 

 

Představení je vhodné pro děti už od 4 let až do 100.       

Délka představení 45 minut. Délku vystoupení umíme přizpůsobit podle přání klienta,  

prostředí a typu akce od 30 do 70 minut. Vystoupení můžeme ozvučit vlastní profesionální aparaturou.  

★ Facebook: https://www.facebook.com/Mlsotkove  

★ Instagram: https://www.instagram.com/Mlsotkove  

★ Youtube (videa): kanál Mlsotkove 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmw4bDNycndLNjAxcjVOUXJ5VER6cy1vY3VJZ3xBQ3Jtc0tscFN4SDJFdnZxeXR4MThHOFFHQjI2LUhyNTR6VmRnQUJnV3RZNjgwXzFrdlZ6NE5PUWhEcUVGMjNnV2RzWkg2V08wdmRGSmZFcThPQk1Hb1V5NGRSZXR4c0RYanljZzN4Q0hhak1pM0VaWURnV3c4dw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMlsotkove
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1d3TUY4cFJsWkc3czk5bFdIQUVsVTZ3SFBwZ3xBQ3Jtc0tsVEJNakJleUtmemJRTldXQ2pIbml5VDI5OVZjRVRRb2JHaXRKWk1naUVSSDBleTNDUkN4VmJOU3EyQ3A5TWYzcUxka0FrMHRvbDBSNXU3QXc5ckxOclkwMkJnOHJuSktnNDBOR1U4cUtRbmVYLVVrdw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FMlsotkove
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1d3TUY4cFJsWkc3czk5bFdIQUVsVTZ3SFBwZ3xBQ3Jtc0tsVEJNakJleUtmemJRTldXQ2pIbml5VDI5OVZjRVRRb2JHaXRKWk1naUVSSDBleTNDUkN4VmJOU3EyQ3A5TWYzcUxka0FrMHRvbDBSNXU3QXc5ckxOclkwMkJnOHJuSktnNDBOR1U4cUtRbmVYLVVrdw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FMlsotkove
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Výběr z akcí léto 2021 

Pohádkolandy  (Vranovská pláž, Slavkov, Praha-Holešovice) 

 

Divadlo Mariánské lázně                                                            Pigyáda, park Mirakulum Milovice 

     

Le Cirque, Botanická zahrada Praha                                        Krtkův svět, Horní Měcholupy 

      

Bylo to skvělé, bylo to báječné léto a dál se snažíme dělat radost 😊 

       


